
 
K É R E L E M 

Helyi lakáscélú támogatás igényléséhez 
 
A támogatás igényelt összege:………….Ft azaz……………………………………………..Ft 
Az igényelt támogatás formája,célja (kérjük a megfelelő részt aláhúzással megjelölni) 
 

a.) első lakáshoz jutók támogatása: - lakóház építés 
                                                          - lakóház vásárlás 
b.) lakásépítés szociális támogatása 
c.) lakásvásárlás szociális támogatása 
d.) lakás korszerűsítésének,felújításának,bővítésének,átalakításának,lakótelek vásárlásának 
      szociális támogatása 
 
1./                                                            Kérelmező adatai 
 
Név:……………………………………………………… 
Szül.név:…………………………………………………. 
Szül.hely,idő:…………………………………………….. 
Anyja neve:………………………………………………. 
Munkahely:………………………………………………. 
Jelenlegi munkaviszony:…………………………………. 
Havi nettó jövedelem:……………………………………. 
 
                                                                Házastárs/élettárs adatai 
 
Név:……………………………………………………… 
Szül.név:…………………………………………………. 
Szül.hely,idő:…………………………………………….. 
Anyja neve:………………………………………………. 
Munkahely:………………………………………………. 
Jelenlegi munkaviszony:…………………………………. 
Havi nettó jövedelem:……………………………………. 
 
2./ Közös háztartásban élő eltartott családtagok: 
 
Név                                    Szül.év.hó,nap:                               Eltartás jogcíme: 
 
……………………….      ………………………..                 ………………… 
……………………….      ………………………..                 ………………… 
……………………….      ………………………..                 ………………… 
……………………….      ………………………..                 …………………. 
……………………….      ………………………..                 .………………… 
 
3./ Amennyiben lakásépítési/- vásárlási kedvezményt, vagy hitelintézeti kölcsönt  
vesz igénybe, úgy nevezze meg a folyósító hitelintézetet és annak címét: 
 
…………………………………………………………………………………… 
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4./Lakóház építés esetén kitöltendő: 
 
Ingatlan címe:………………………………………………………………………. 
Hrsz-a:……………… Építési engedély száma:…………………………………… 
Építés költsége:………………………………. 
Igénybevett támogatások: 
- lakásépítési kedvezmény:…………………… 
- munkáltatói kölcsön: ……………………….. 
- lakáscélú hitel:………………………………. 
- Saját erő:……………………………………… 
Lakóház nagysága( helyiségek száma,hasznos alapterülete) 
………………………………………………………………………………………. 
Lakóház készültségi foka:……………………….. 
 
5./Lakóház vásárlás esetén kitöltendő: 
 
Megvásárolni kívánt lakóház címe:……………………………………………….. 
 Hrsz-a:……………………Vételi ára:……………………Saját erő:…………….. 
Munkáltatói kölcsön:………………. Lakás hitel+kedvezmény:………………….. 
 
6./ Lakóház felújítás,bővítés, stb. esetén kitöltendő: 
 
Lakásingatlan címe,hrsz-a:…………………………………………………………. 
Tulajdonos(ok) neve:……………………………………………………………….. 
A szüksége munkák megnevezése:…………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
Anyagszükséglet:……………………………………………………………………. 
Bekerülési költség:…………………………………………………………………... 
Saját erő:……………………………………………………………………………... 
Munkáltatói kölcsön:………………………………………………………………… 
 
7./ Korábban igénybevett lakáscélú támogatás összege,jogcíme, és az igénybevétel 
Időpontja:…………………………………………………………………………… 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok, a valóságnak 
megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése kérelmem elutasítását 
vonhatja maga után. 
 
Alulírott hozzájárulok ahhoz,hogy a kérelemben szereplő saját és családtagjaim személyes 
adatait a jogosultság megállapítása céljából kezeljék. 
 
Tiszajenő,………………………….. 
 
                                                                                       ………………………………………. 
                                                                                                             Aláírás 
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A nyomtatványhoz értelemszerűen mellékelni kell: 
 
- építkezés valamint építési engedély köteles építési munkák esetén bontási/és építési 

engedélyt 
- építési munkák esetén legalább kőműves szakmára vonatkozó vállalkozói igazolvánnyal 

rendelkező szakember által, valamint korszerűsítési és egyéb felújítási munkák esetén 
szakirányú végzettséggel és vállalkozói igazolvánnyal rendelkező szakember által 
készített költségvetést kell mellékelni,melyben jelezni kell, hogy a tervezett munkálatok 
építési vagy bontási engedély kötelesek-e. 

- valamennyi támogatási forma igénylése esetén (30 napnál nem régebbi) tulajdoni lap 
másolatot 

- valamennyi támogatási forma igénylése esetén jövedelemnyilatkozatot 
- fiatal házasok esetén házassági anyakönyvi kivonatot 
- első lakáshoz jutó fiatal házas esetén amennyiben rendelkezik szolgálati, vagy bérlakásra 

vonatkozó jogviszonnyal, abban az esetben a jogviszonyról lemondó írásbeli nyilatkozatot 
melyet a bérbeadó írásban elfogadott. 

- valamennyi támogatási forma igénylése esetén amennyiben kérelmező aktív korú 67% 
vagy ennél nagyobb mértékű munkaképesség csökkenés esetén az erről szóló orvosi 
szakvéleményt 

- fogyatékossági támogatást megállapító határozatot 
- valamennyi támogatási forma igénylése esetén munkáltatói kölcsönről 

igazolást,amennyiben részesült ilyen kölcsönben 
- lakóház vásárlása esetén elő- vagy adásvételi szerződést 
- lakóház építésének befejezése esetén használatbavételi engedélyt 
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N Y I L A T K O Z A T 

 
 
Alulírott……………………………………………………………………………………..….. 
 
És házastársa/élettársa………………………………………………………………………...… 
 
…………………………………………………………………………….…szám alatti lakosok 
anyagi és büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük,hogy 
 
külön-külön vagy együttesen lakástulajdonunk vagy egészet kitevő résztulajdonunk van – nincs 
 
bérlakásra vonatkozó bérleti jogviszonyunk,szolgálati lakásra vonatkozó lakáshasználati jogunk 
 
van – nincs kivéve szükséglakást. 
 
A támogatás az (1) bekezdésben foglalt feltételek mellett is csak annak állapítható meg 
 
a) aki Tiszajenő közigazgatási területén saját tulajdonú lakóházat épít, és az így megszerzett 

ingatlanban életvitelszerűen fog élni, 
 
b) aki Tiszajenő közigazgatási területén használt lakást vásárol, és az így megszerzett ingatlanban 
életvitelszerűen fog élni  
      és akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének háromszorosát. 
 
 
 
Tiszajenő,20………………………………….. 
 
 
 
…………………………………………                                  ……………………………………. 
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JÖVEDELEMNYILATKOZAT 
A) Személyi adatok  
  1. Az ellátást igénylő neve:……………………………………………........................  
      (születési név:) ....................................................................................................... 
  2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: ………………………………... 
………………………………………………………......................................................  
  3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe:  
  .........................................................................................................................................  
  4. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve:  
  .................................................. ………………………………………………………. 
  5. A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe:  
  .................................................. ………………………………………………………. 
   
6. Az igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: ……… fő.  
   
7. A 6. pontban szereplő közeli hozzátartozók neve:  
  a) ...............................................  
  b) ...............................................  
  c) ...............................................  
  d) ...............................................  
  e) ...............................................  
  f) ...............................................  
  g) ...............................................  
 

B) Jövedelmi adatok / Forintban /  
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ………………………… Ft/hó.  
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a 
valóságnak megfelelnek.  
 
Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a Szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (2) bekezdése alapján az 
önkormányzat a fővárosi, a megyei APEH útján ellenőrizheti.  
 
Dátum: …………………………  
 
        ………………………………………………  
                                          az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselőjének aláírása  
   
KITÖLTÉSI UTASÍTÁS  
1. Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhely, illetve több 
lakóhely esetén az állandó lakóhely címét kell feltüntetni.  
2. Közeli hozzátartozói a házastárs, az élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbe fogadott, a 
mostoha- és nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és a nevelőszülő.  
3. Az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell feltüntetni.  
4. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását megelőző 
három hónap átlagjövedelmét kell szerepeltetni.  
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5. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző évre 
vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezésű rovatában szereplő összeg 12-
vel osztott részét kell beírni.  
6. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy 
annak fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.) a 
jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell.  
7. Az egy főre jutó havi nettó családi jövedelem a havi családi összjövedelem osztva a közeli 
hozzátartozók számával.  
8. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett az érintett közeli hozzátartozóknak is alá kell 
írniuk. Ha az ellátást igénylő vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a 
törvényes képviselője jogosult az aláírásra.  
 
A jövedelmek típusai Kérelmező 

jövedelme 
Közeli hozzátartozók jövedelme Összese

n 
a b c d e f g  

1. Munkaviszonyból, 
munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyból származó jövedelem 
és táppénz 

         

2. Társas és egyéni vállalkozásból 
származó jövedelem  

         

3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak 
értékesítéséből származó jövedelem 

         

4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, 
egyéb nyugdíjszerű ellátások 

         

5. A gyermekek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó 
támogatások 

         

6. Önkormányzat és munkaügyi 
szervek által folyósított rendszeres 
pénzbeli ellátás /munkanélküli 
járadék, rendszeres szociális és 
nevelési segély, jövedelempótló 
támogatások stb./ 

         

7.Föld bérbeadásából származó 
jövedelem 

         

8. Egyéb /pl. ösztöndíj, 
értékpapírból származó jövedelem, 
kis összegű kifizetések stb./ 

         

9. Összes bruttó jövedelem          
10. Személyi jövedelemadó vagy 
előleg összege 

         

11. Egészségbiztosítási és 
nyugdíjjárulék összege  

         

12. Munkavállalói járulék összege          
13. A család havi nettó jövedelme 
összesen /9-(10+11+12)/ 
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K Ö R NY E Z E T  T A N U L M Á N Y 
 

Készült:………………………………………………………………………………………. 
              ………………………………………………………………………………………. 
 
Lakásban lakók adatai: 
 
NÉV                                            Szül.év.hó.nap                           Rokonsági fok/jogviszony 
 
…………………………..          .…………………………….      ...…………………………. 
…………………………..          ..……………………………      ...…………………………. 
…………………………..          .……………………………..      .…………………………..  
…………………………..          .……………………………..      .…………………………..  
…………………………..           ……………………………..      …………………………… 
 
Lakás adatai: (szobaszám –egyéb helyiségek-fűtési mód-komfort fokozat) 
                     
A lakás berendezése: 
 
Lakóépület műszaki állapota: 
 
Szükséges munkák megnevezése : ( lakóházépítés, felújítás, korszerűsítés ) 
 
 
Pénzintézetnél hiteltartozás: 
 
Saját erő: /anyagban,készpénzben/ 
 
Megvásárlandó lakóház címe, vételára:  
 
 
Komfortfokozata, szobaszáma: 
 
Vagyoni helyzet: ( ingatlan-gépjármű, egyéb ) 
 
 
MEGJEGYZÉS: 
 
 
 
Dátum: 
 
 
 
………………………………                                     ……………………………………. 
           Ügyfél                                                                környezettanulmányt készítette 


